Afstandshealing
Vanaf september 2020 start ik met healing op afstand omdat ik merk dat steeds
meer mensen healing nodig hebben en ik graag zoveel mogelijk mensen wil
ondersteunen en op deze manier wachtlijsten in mijn praktijk kan voorkomen.
Ken je iemand die healing kan gebruiken of wil je zelf een afstandshealing?
Meld je dan aan via:
e-mail voor aanmelding Afstandshealing OF via WhatsApp 06-44880528.
Er zijn 2 mogelijkheden voor afstandshealing:
1) Een individuele afstandshealing: Geschikt voor: mensen die niet naar
mijn praktijk kunnen of willen komen en/of liever op afstand behandeld
willen worden. Tarief €100,2) Een groepshealing op afstand: Geschikt voor mensen die geen
individuele afstandshealing willen, dit niet kunnen betalen, of healing een
keer uit willen proberen. Donatie van minimaal €10,Zowel “hands-on” healing als afstandshealing werken op het energetisch lichaam
waarin al onze ervaringen, herinneringen, emoties, gedachtes, overtuigingen en
vorige levens zijn opgeslagen. Tijdens een healing fungeer ik als kanaal om
blokkades af te voeren en helende energie aan te voeren.
Hoe werkt het?
Een afstandshealing werkt hetzelfde als een fysieke “hands-on” healing in de
praktijk, alleen ben je niet fysiek aanwezig. Je hoeft zelfs niet stil te blijven zitten
op het moment dat ik de healing geef. Dat klinkt misschien vreemd maar zowel in
mijn praktijk als bij een afstandshealing bepaald jouw (energetische) lichaam zelf
wanneer het klaar is om de energie te ontvangen. Stel je bent heel druk bezig op
het moment dat ik de healing geef en ik stuur helende energie naar je toe, dan
wordt deze energie pas ontvangen wanneer jij daar klaar voor bent. Dat kan
bijvoorbeeld zijn als je na je werk thuiskomt en lekker in de bank gaat zitten of
bijvoorbeeld op het moment dat je naar bed gaat. En het kan ook in etappes
binnenkomen verspreid over meerdere dagen of zelfs weken, zodat je altijd
precies de hoeveelheid energie ontvangt die je aankunt. Hoe bewuster jij de
intentie neerzet om de healing te ontvangen (op het moment dat ik de healing
geef of daarna) hoe meer je van de healing kunt waarnemen, maar zelfs als je het
niet kunt waarnemen helpt de healing. IET wordt soms ook “healing without
feeling” genoemd. Het is zelfs niet nodig om aan te geven waarmee je worstelt of
wat het probleem is omdat je hier zelf al mee bent verbonden en jouw
energetische lichaam alle informatie oppikt die het nodig heeft. Ik stem me
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sowieso af op de energie die aanwezig is en geheeld wil worden, waarbij ik altijd
om het hoogst haalbare voor je vraag. En wat jij het onder het hoogst haalbare
verstaat en wat het universum hieronder verstaat kan behoorlijk verschillen omdat
je zelf meestal vanuit een “beperkte” visie kijkt en het universum alles vanuit het
grote geheel overziet. Het helpt wel om vanuit jouw probleem te kijken naar wat
je WEL wilt, jouw wens. Datgene wat je het liefste zou willen als ALLES mogelijk
is, dus zonder beperkingen van jouw overtuigingen, gedachten, fysieke
mogelijkheden, financiële mogelijkheden enzovoort.
Informatie van de healing en delen
De informatie die ik tijdens een healing ontvang, deel ik na afloop van de sessie.
Bij een individuele sessie via e-mail en bij een groepshealing via mijn
facebookgroep Afstandshealing. Ik nodig je van harte uit jouw ERVARINGEN in
deze facebook groep te delen (Ervaringen zijn: gevoelens, emoties, beelden,
gedachten, geluiden of andere zintuiglijke ervaringen dus niet je mening) zolang
het liefdevol en respectvol is en zonder oordelen. Het maakt niet uit of dit
“positieve” of “negatieve” ervaringen zijn zolang je maar eerlijk deelt wat jouw
ervaring is.
Met andere woorden of je nu ontzettend verdrietig of vermoeid wordt/bent na een
healing of ontzettend blij, dat is voor mij en alle healers* even waardevol om te
horen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je leert om minder vanuit je ego (elke
gedachte die oordeelt) en meer vanuit je hogere zelf (ware essentie) te spreken.
En dit helpt je om thuis te komen bij jezelf en te leven vanuit je kracht.
*Om misverstanden te voorkomen; ook al geef ik de healing, jullie zijn zelf de
healers en ik ben slechts het doorgeefluik. De werkelijke healing komt vanuit het
"zelfhelend" vermogen van jouw eigen fysieke en energetische lichaam.
Door aan te geven dat je openstaat voor een healing, laat jij het namelijk toe dat
deze helende energie bij je binnen mag komen, ik begeleid slechts de energie en
voer blokkades af en helende energie aan. Ik fungeer dus als een soort
“tussenpersoon”.
Tarief:
Voor een individuele sessie op afstand vraag ik €100,-.
Voor een groepshealing op afstand vraag ik een donatie van minimaal €10,- (meer
mag natuurlijk altijd). Op deze manier kan ik tegelijkertijd meer mensen helpen en
wordt het voor jou ook nog eens veel voordeliger.
Vragen kun je mailen/appen of in de besloten afstandshealing facebookgroep
plaatsen. Ik probeer deze zo snel en goed mogelijk te beantwoorden (maar ik ben
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niet zo thuis in facebook dus zie soms berichten over het hoofd). Als je iets deelt
in de facebook groep ga je ermee akkoord dat iedereen die toegevoegd wordt aan
deze groep jouw bericht kan lezen. Ik ga er wel vanuit dat alles wat in die groep
gedeeld wordt, binnen deze groep blijft. Wil je iets delen, maar is het té
persoonlijk om in de groep te delen, stuur me dan een privé bericht via whatsapp
06-448805258 of e-mail joyce@akashacoaching.nl.
Hartegroet,
Joyce Vivian Koning-Breet
Akasha Coaching
Een paar voordelen van Healing met Integrated Energy Therapy® op een rijtje:
✓ I.E.T. identificeert diep onderdrukte gevoelens en cellulair geheugen tot in de
kern, en lost ze zonder enige pijn op.
✓ Lost energie blokkades op die je gezondheid, zielsdoelen, voorspoed en
creativiteit beperken.
✓ Bekrachtigt je in het ervaren van vervullende liefdesrelaties op alle gebieden
van je leven.
✓ Helpt je om de Zielsmissie van jouw leven te ontdekken en te leven.
✓ Geeft op een zachte manier krachtige ondersteuning aan mensen die
jeugdtrauma's hebben opgelopen, bij bijvoorbeeld fysieke of seksuele
mishandeling, disfunctionele gezinnen waar problemen zoals alcoholisme
speelden.
✓ Ondersteunt zelf-healing op alle niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en
spiritueel.
✓ Vergroot je verbinding met je engelen en helpt je om met hen samen te
werken om je leven te verbeteren.

Neem gerust vrijblijvend contact op als je nog vragen hebt of meer informatie wilt
ontvangen.
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